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Kriterier til forslag for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler 2016/17

Sagsnr. 97162

Elite- og Talentrådet

Åbent punkt

Resume
En arbejdsgruppe nedsat i Elite- og Talentrådet har udarbejdet forslag til kriterier for
frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler for sæsonen
2016/17.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at kriterier til forslag for frigivelse af bonusordning i forbindelse
med elitesportsaftaler sæson 2016/17 sendes videre til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
Beslutningskompetence
Elite- og Talentrådet
Sagsfremstilling
På rådsmøde den 26. april 2016 blev en arbejdsgruppe, bestående af Marie-Louise
Munter, Per Birkedal og Jens Müller, nedsat til at udarbejde et forslag til kriterier for
frigivelse af eventuel bonusordning sæson 2016/17 til de to klubber, der er indgået elitesportsaftale med pr. 1. juli 2015.
Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende forslag til kriterier for frigivelse af bonusordninger sæson 2016/17:
Skoleforløb er et nyt kriterium gældende for begge klubber. Derudover er der sket en
ændring i forhold til krav om eksponering, hvor det nu gælder 25 % stigning på reach
på facebook, mod sidste års krav om 25 % øget omtale i regionale medier. Roskilde
Bordtennis skal nu opnå 8 medaljer ved ungdoms DM mod sidste års 6 for at opnå
bonus der.

FC Roskilde
(2015/16)
(15.000)
(20.000)
(20.000)

2016/17
10.000 kr.
15.000 kr.
20.000 kr.

(15.000)
(15.000)
(15.000)

10.000 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.

Roskilde Bordtennis
2015/16 2016/17
(30.000) 25.000 kr.
(15.000) 15.000 kr.
(30.000)

25.000 kr.

Kriterier
Bliver i 1.division.
Ligger i Top 6 i 1. division.
Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i
ligaen, fratrukket kampe med lavest antal tilskuere.
U19 ligger i Top 6.
Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab.
25 % øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt
med perioden fra sidste sæson i 1. division.
Skoleforløb, besøge fire skoler med mindst tre forløb på hver
skole.

Kriterier
Vinder DM hold.
25% øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt
med perioden fra sidste sæson i ligaen.
CHL/Europa League, videre fra gruppespil.

(15.000)
(10.000)

10.000 kr.
10.000 kr.
15.000

8 medaljer ved Ungdoms DM.
Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab.
Skoleforløb, besøge fire skoler med mindst tre forløb på hver
skole.

Når sæson 2016/17 er afsluttet bliver det opgjort, om der skal udbetales bonus til FC
Roskilde og Roskilde Bordtennis. Bonus udbetales en gang årligt inden næste sæsonstart. Det beløb, der ikke kommer til udbetaling til bonus, vil blive overført til talentudviklingspuljen.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 6
Da Elite- og Talentrådet ikke var beslutningsdygtig sendte de fremmødte medlemmer
indstillingen i høring i rådet med følgende bemærkninger:
Kriteriet vedrørende øget omsætning ændres, så Roskilde Bordtennis og FC Roskilde
skal øge deres omsætning med 10 % i forhold til seneste årsregnskab, frem for 20 %.
Der sættes en svarfrist for høring.
Tilføjet 17. juni 2016:
Efter svarfrist af høring den 16. juni er punktet godkendt.
Fraværende
Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja
Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

